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Abstract 
The aim of this research is to find out histopathology appearance of vagina that infected by 

tachyzoit stadium Toxoplasma gondii mice (Mus musculus) cervix. Experimental animal used 
eighteen female mice with age of 2-3 month were divided randomly into two group treatment 
(n=9). P0 was the control group treated NaCl fisiologis intravagina and P1 was infected 
Toxoplasma gondii mice in first group was giving NaCl for control group, and second group was 
infected by tachyzoites of Toxoplasma gondii 1x103 by intravagina. Eight days after this 
exposure, mice sacrificed and cervix of all mice were taken for histopathology preparations 
were made for further observation and scoring. Each of the cervix of mice (Mus musculus) 
processed by Hematoxylin Eosin staining method. This research showed that tachyzoites of 
Toxoplasma gondii could be find of the cervix epitel. Base on the result of the statistical analysis 
by Mann whitneytest showed that there were significantly different result of erotion cervix 
epitel and the inflammatory cell (p<0.05), hyperplasia cervix epitel are not significantly 
(p>0.05) with erotion cervix epitel.  
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Pendahuluan 

Toxoplasmosis adalah penyakit yang bersifat 

zoonosis  yang  dapat  menular  dari  hewan  ke 

manusia.  Penularan toksoplasmosis dari hewan 

ke manusia dapat terjadi melalui  tertelannya  

ookista  yang bersporulasi  serta dapat melalui 

produk asal hewan yang terinfeksi kista maupun 

takizoit T. gondii (Mufasirin dan Suwanti, 2008). 

Toxoplasma gondii dapat menyerang semua 

organ dan jaringan induk semang seperti jaringan 

hati, limpa, sumsum tulang, usus, otak, ginjal, 

otot, kelenjar limfe, mata dan jantung.Dampak 

infeksi Toxoplasma gondii stadium takizoit secara 

intravagina terhadap serviks mencit (Mus 

musculus) belum banyak dilaporkan. 

Bentuk lesi jaringan akibat T. gondii dapat 
berbeda berdasarkan perbedaan organ (Sasmita, 
2006).Bentuk lesi tersebut berupa gambaran 
peradangan granulomatosa, pembentukan kista, 
nekrosis difusa dan non suppuratif pada otak, 
nekrosis koagulatif dan hipertrofi limfonodul 
pada organ limfatik, serta nekrosis koagulatif 
serta nekrosis fokalis pada myocardium dan 
myometrium (Sasmita, 2006).Toxoplasmosis 
mempunyai prevalensi yang cukup tinggi, 
terutama pada masyarakat yang kurang menjaga 
kebersihan dan sanitasi lingkungan selain itu, 
juga banyak sumber penularan terutama berasal 
dari kotoran kucing dan famili Felidae (Hendri, 
2008).Dampak yang ditimbulkan toxoplasmosis 
baik pada hewan maupun manusia sangat 
merugikan, sehingga diperlukan berbagai upaya 
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pencegahan.Kerugian ekonomi akibat 
toxoplasmosis pada hewan ternak berdampak 
pada penurunan produktifitas dan penurunan 
populasi ternak (Suwanti dkk, 2006), sampai saat 
ini belum banyak ditemukan pengobatan yang 
efektif untuk menangani kasus toksoplasmosis 
ini. 

Jalur penularan toksoplasmosis akibat T. 
gondii bisa terjadi saat proses inseminasi buatan 
pada kambing dengan menggunakan semen yang 
mengandung stadium takizoit Toxolasma gondii, 
(Diogo, 2013). Penelitian lain meyebutkan bahwa 
Toxoplasma gondii juga terdapat pada semen 
mencit, kemudian mencit jantan yang terinfeksi 
Toxoplasma gondii tersebut dikawinkan dengan 
mencit betina dan didapatkan bahwa mencit 
betina tersebut juga terinfeksi T. gondii (Dalimi, 
2013), dari penelitian tersebut dapat diasumsikan 
bahwa jalur penularan toxoplasmosis tidak hanya 
melalui inang antara, tetapi juga bisa melalui 
perkawinan alam atau sejenisnya. 

Leher rahim (serviks), yaitu suatu daerah 
pada organ reproduksi yang merupakan pintu 
masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim 
(uterus) dan vagina.Kerusakan jaringan akibat 
infeksi takizoit Toxoplasma gondii semakin lama 
semakin meluas, hal ini dikarenakan kecepatan 
replikasi takizoit yang sangat cepat dibandingkan 
kemampuan sel untuk bermitosis. Takizoit dapat 
berkembang  menjadi 64-128 takizoit baru per 
vakuola sel dalam 24 sampai dengan 48 jam pasca 
infeksi, terjadinya disintegrasi struktur dan 
hancurnya sel yang berakibat pada kematian sel 
diikuti dengan keluarnya seluruh komponen 
seluler (Subekti, 2006). Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui perubahan histopatologi 
serviks pada mencit yang diinfeksi Toxoplasma 
gondii stadium takizoit secara intravagina. 

 

Materi dan Metode  
Hewan coba dalam penelitian ini adalah 

mencit (Mus musculus) sebanyak 18 ekor dengan 
berat 20-25 gram yang dipisahkan menjadi 2 
kelompok perlakuan yang berisi 9 ekor mencit 
setiap perlakuan. Setelah kedua kelompok 
perlakuan diadaptasikan selama 1 minggu, 
selanjutnya dilakukan infeksi takizoit 
Toxoplasma gondii 1x10

3 
melalui intravagina pada 

kelompok perlakuan P1, sedangkan kelompok 
perlakuan P0 digunakan sebagai kontrol yang 
hanya di sonde dengan NaCl fisiologis melalui 

intravagina. Hari ke-8 setelah infeksi, dilakukan 
pembedahan pada kedua kelompok hewan coba 
untuk di ambil organ serviks dan dilakukan 
pembuatan sediaan preparat histopatologi di 
Laboratorium Patologi Veteriner Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 
Surabaya. 

Pemeriksaan ini ditujukan untuk 
menentukan perubahan histopatologi  cervix 
pasca infeksi lokal dengan T. Gondii. Derajat 
perubahan histopatologi ditentukan menurut 
metode Klopfleisch (2013) yang dimodifikasi. 
adapun   variabel  dan skor masing-masing 
variabel  dalam pemeriksaan ini adalah sebagai 
berikut: 1) Erosi Epitel, Skor 0, Bila tidak terdapat 
erosi, Skor 1: Bila  erosi   terjadi pada < 25%  dari 
seluruh epitel yang diamati, Skor 2: Bila erosi  
terjadi pada  26%-50%  dari seluruh epitel yang 
diamati, Skor 3: Bila erosi  terjadi pada  51%-75%  
dari seluruh epitel yang   diamati, Skor 4: Bila  
erosi   terjadi pada < 75%  dari seluruh epitel yang 
diamati; 2) Infiltrasi sel radang, Skor 0: Bila  
jumlah radang  < 10 sel, Skor 1: Bila  jumlah 
radang  11 – 20 sel, Skor 2: Bila  jumlah radang  21 
– 50 sel, Skor 3: Bila  jumlah radang > 100, Skor 4: 
Bila  jumlah radang > 100  dan infltrasi terjadi 
pada epitel, Skor 5: Bila jumlah radang  > 100  dan 
infltrasi terjadi pada epitel dan lumen cervix; 3) 
Hiperplasia, Skor 0: Bila tidak terjadi hiperplasia, 
Skor 1: Bila hiperplasia terjadi pada < 25 % dari 
seluruh epitel, Skor 2: Bila hiperplasia  terjadi 
pada 26- 50  % dari seluruh epitel, Skor 3: Bila 
hiperplasia  terjadi pada 51 -75 % dari seluruh 
epitel, Skor 4: Bila hiperplasia  terjadi pada  >75  
% dari seluruh epitel. 

Data hasil yang diperoleh dianalisis dengan 
Uji Man Witney.Analisis menggunakan progam 
IBM SPSS rel. 21.0. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil skoring yang didapatkan pada setiap 

kelompok ditabulasi kemudian dianalisis dengan 
menggunakan uji Mann Whitney.Hasil dari uji 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Hasil analisis statistik dengan uji Mann 
Whitney menunjukkan bahwa terdapat hasil 
yang berbeda nyata terhadap gambaran 
histopatologi erosi epitel serviks dan infiltrasi sel 
radang pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan (p<0,05). 
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Tabel 1. Nilai Rata-rata Skoring Erosi, Infiltrasi Sel Radang dan Hiperplasia pada Kontrol P0 dan 
Kelompok Perlakuan P1 

Perlakuan Erosi Sig 
Infiltrasi Sel 

Radang 
Sig Hiperplasia Sig 

P0 6,22a 0,004 7,00a 0,041 7,44a 0,091 
P1 12,78b  12,00b  11,56a  

Keterangan : Superskrip menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05). 
 

Hasil pengamatan histopatologi serviks 
antara lain ditemukan  adanya  erosi epitel pada 
mukosa epitel serviks.Erosi porsio atau disebut 
juga dengan erosi serviks adalah terkelupasnya 
sebagian atau seluruh permukaan epitel silindris 
pada serviks akibat adanya rangsangan dari luar 
maupun agen patogenik.Erosi ini bisa disebabkan 
adanya infeksi takizoit Toxoplasma gondii. 
Menurut Black dan Boothroyd, (2000) parasit 
intrasel ini memiliki kemampuan dapat 
memperbanyak diri berlipat ganda melebihi 
pertumbuhan eksponensial setiap 6 sampai 8 jam 
kemudian takizoit Toxoplasma gondii 
berkembang menjadi 64 sampai 128 baru 
pervakuola pada 24 sampai 48 jam pascainfeksi 
kemudian takizoit ini keluar dengan merusak sel 
tersebut untuk selanjutnya menginfeksi sel lain di 
sekitarnya. 

Pemeriksaan histopatologi serviks 
ditemukan juga adanya infiltrasi sel radang.Sel 
radang yang dominan ditemukan pada kelompok 
perlakuan P1 adalah sel radang PMN 
(polimorfonuklear) yang salah satunya 
ditemukan sel eosinofil.Menurut Celloti dan 
Laufer, (2001) eosinofil berperan dalam sistem 
kekebalan dari agen parasit. Proses peradangan 
ini salah satu penyebabnya adalah adanya agen 
asing seperti virus, manifestasi parasit, jamur 
yang masuk dalam jaringan yang menimbulkan 
reaksi alamiah yang berupa respon vaskuler dari 
jaringan tubuh tersebut sebagai  reaksi  terhadap  
adanya  jejas atau agen asing. Menurut Dorland, 
(2002) proses peradangan juga merupakan  
respons  protektif yang  ditimbulkan  oleh cedera  
atau  kerusakan  jaringan,  yang  berfungsi  
menghancurkan, mengurangi  agen  pencedera 
pada jaringan tersebut. Hasil uji statistik Mann-
whitney terdapat hasil yang berbeda nyata pada 
kelompok kotrol dan perlakuan, hal ini  
disebabkan  karena  proses  peradangan ini 
merupakan awal mula respon imun dari jaringan 
yang terkena jejas atau adanya agen infeksi. 

Tujuan  dari  adanya  keradangan  secara  umum  
adalah  untuk  mengeluarkan, membuang dan 
menetralkan agen  iritan. Komponen  reaksi  
keradangan  berupa  plasma,  sei-sel  darah  
dalam  sirkulasi antara lain neutrofil,  monosit,  
eosinofil,  limfosit , basofil,  platelet,  matriks 
ekstra seluler, fibroblas  dan  makrofag (Celloti 
dan Laufer, 2001). 

Gambaran histopatologis lain yang 
ditemukan pada kelompok perlakuan hiperplasia 
epitel serviks. Gambaran hiperplasia ini pada 
kelompok perlakuan tidak banyak terjadi seperti 
gambaran sel radang dan erosi epitel.Hiperplasia 
ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah sel 
dalam organ atau jaringan.Secara mikroskopis, 
ukuran sel masih normal, tetapi jumlahnya 
meningkat. Proses hiperplasia biasanya terjadi 
secara reversibel, namun dalam beberapa kasus 
proses proses ini tertap terjadi setelah 
penghentian rangsangan, kondisi ini dapat 
memicu adanya perubahan yang mengarah pada 
neoplasia. Peningkatan jumlah sel dalam organ 
ini menyebabkan adanya penebalan atau 
hiperplasia pada area epitel serviks (Arimbi dkk, 
2013).Hasil pengamatan mikroskopis pada 
kelompok perlakuan juga ditemukan adanya 
beberapa bentukan protozoa Toxoplasma gondii 
pada sel epitel serviks. Bentuk takizoit  
menyerupai bulan sabit dengan satu ujungnya 
meruncing dan ujung yang lainnya agak 
membulat dengan ukuran sekitar 4 sampai 8 
mikron. 

Kelompok perlakuan P0 yang diinfeksi 
dengan NaCl fisiologis intravagina juga terjadi 
perubahan pada gambaran 
histopatologi.Perubahan gambaran histopatologis 
pada perlakuan P0 terjadi karena faktor siklus 
birahi dari mencit (Mus musculus). Fase estrus  
terbagi menjadi empat yaitu proestrus, estrus, 
metestrus dan diestrus (Marcondes et al., 2002). 
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Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa infeksi takizoit 
Toxoplasma gondii melalui intravagina 
merupakan jalur penularan toksoplasmosis, yang 
dibuktikan ditemukan adanya takizoit 
Toxoplasma gondii pada epitel serviks dandapat 
menimbulkan perubahan gambaran histopatologi 
yang signifikan pada serviks berupa erosi epitel 
serviks dan infiltrasi sel radang.  
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